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                                                             Resumo                                                                                                                                                                     
Este estudo tem por objetivo investigar os fatores que empresas brasileiras se utilizam para gerir seus 

planos de benefício definido, especificamente os determinantes das três premissas atuariais 

financeiras: taxa de desconto, retorno esperado do ativo e taxa de crescimento salarial. O foco desta 

pesquisa são as empresas listadas na Bovespa que reconheceram e divulgaram, no período de 2010 a 

2017, benefício pós-emprego caracterizado como Benefício Definido (BD). A amostra contendo 296 

firma/ano foi dividida em dois subgrupos considerando o critério de conexão política. Os resultados 

sugerem que as empresas politicamente conectadas são menos eficazes no gerenciamento da 

solvência dos fundos ou, segundo Kido, Petacchi e Weber (2012) agem de forma intencional para 

justificar uma situação de stress financeiro da empresa. O ano anterior as eleições mostrou-se o 

período mais relevante de discricionariedade enquanto que o ano especifico do pleito eleitoral só tem 

influência na determinação das premissas atuariais financeiras em empresas politicamente conectadas 

e, assim como em Naughton, Petacchi e Weber (2015) o gestor atua para melhorar a solvência 

(diminuir o déficit) do fundo de pensão nestes períodos. A hipótese de que as empresas politicamente 

conectadas tem um ajuste incremental nas premissas atuariais em anos eleitorais apresentou 

resultados consistentes com a teoria sugerindo que este grupo de empresas gerencia de forma mais 

incisiva a redução do déficit atuarial em épocas de eleição. 



PREMISSAS ATUARIAIS FINANCEIRAS: ESTUDO EMPÍRICO DE COMO AS 

EMPRESAS BRASILEIRAS GERENCIAM SEUS PLANOS DE BENEFÍCIO 

DEFINIDO 

 

RESUMO 

Este estudo tem por objetivo investigar os fatores que empresas brasileiras se utilizam para gerir 

seus planos de benefício definido, especificamente os determinantes das três premissas atuariais 

financeiras: taxa de desconto, retorno esperado do ativo e taxa de crescimento salarial. O foco 

desta pesquisa são as empresas listadas na Bovespa que reconheceram e divulgaram, no período 

de 2010 a 2017, benefício pós-emprego caracterizado como Benefício Definido (BD). A 

amostra contendo 296 firma/ano foi dividida em dois subgrupos considerando o critério de 

conexão política. Os resultados sugerem que as empresas politicamente conectadas são menos 

eficazes no gerenciamento da solvência dos fundos ou, segundo Kido, Petacchi e Weber (2012)  

agem de forma intencional para justificar uma situação de stress financeiro da empresa. O ano 

anterior as eleições mostrou-se o período mais relevante de discricionariedade enquanto que o 

ano especifico do pleito eleitoral só tem influência na determinação das premissas atuariais 

financeiras em empresas politicamente conectadas e, assim como em Naughton, Petacchi e 

Weber (2015) o gestor atua para melhorar a solvência (diminuir o déficit) do fundo de pensão 

nestes períodos. A hipótese de que as empresas politicamente conectadas tem um ajuste 

incremental nas premissas atuariais em anos eleitorais apresentou resultados consistentes com 

a teoria sugerindo que este grupo de empresas gerencia de forma mais incisiva a redução do 

déficit atuarial em épocas de eleição.  

 

Palavras chave: Fundos de Pensão; Benefício Definido; Conexão Política. 

 

1. INTRODUÇÃO 

O foco desta pesquisa são as empresas listadas na Bovespa que reconheceram e 

divulgaram, no período de 2010 a 2017, benefício pós-emprego caracterizado como Benefício 

Definido (BD). Em particular, considerando o cenário atual de incertezas a respeito da 

capacidade do poder público brasileiro de gerir fundos previdenciários de seus servidores, é 

salutar o questionamento se as empresas, controladas por este mesmo Governo, são capazes de 

oferecer aos beneficiários dos planos de BD a segurança de uma aposentadoria tranquila, sem 

o risco de falta de recurso ou a necessidade de contribuições adicionais não previstas.  

Na esfera federal, além do problema a nível orçamentário (o dito rombo da previdência) 

que afeta diretamente o investimento público e, por conseguinte, as empresas brasileiras, 

também aparecem nas manchetes jornalísticas os rombos e escândalos de gestão temerária dos 

fundos previdenciários geridos pelos agentes públicos como, por exemplo, POSTALIS (dos 

Correios do Brasil) e FUNCEF (da Caixa Econômica Federal). 

Por definição, segundo CPC033 (R1), é característica dos fundos de BD que uma parte 

substancial do risco atuarial e de investimento recaia sobre as empresas patrocinadoras 

(sponsors), inclusive com obrigatoriedade de efetuar aportes adicionais para cobrir eventuais 

déficits. Desta forma, pesquisas acadêmicas mostram que os gestores se utilizam da 

complexidade de entendimentos do mercado, brechas de normatização e da própria dificuldade 

de prever todas as premissas atuariais com nível de exatidão razoável, para assumir premissas 

atuariais que melhor atendem seus interesses (Bergstresser, Rauh, & Desai, 2006; Comprix & 

Muller, 2011). 

Juntam-se neste ambiente a revisão do CPC 033 (R1) – Benefícios a empregados 

(contempla substancialmente as alterações no texto da IAS 19 - Employee Benefits, emitida 

pelo IASB – International Accounting Standards Board), que teve sua vigência, no Brasil, a 

partir do exercício de 2013 e que trouxe, como novidade, a obrigatoriedade do reconhecimento 



integral de todos os ganhos e perdas atuariais até então passíveis de serem amortizados 

suavemente.  

Desta forma, o cenário atual contempla: a) um novo arcabouço normativo que passou a 

exigir das empresas mais transparência no reconhecimento das obrigações atuariais; b) crise 

fiscal no Brasil, com necessidade iminente de corte de gastos por parte do Governo e c) um 

campo fértil de possibilidades de discricionariedade, principalmente no que se refere a adoção 

de premissas atuariais.  

Assim, esta pesquisa tem por objetivo investigar quais os fatores que as empresas 

listadas na bolsa, conectadas politicamente, se utilizam para gerir seus planos de benefício 

definido, especificamente nos determinantes das três premissas atuariais financeiras: taxa de 

desconto, retorno esperado do ativo e taxa de crescimento salarial.  

As análises empíricas foram feitas no período de 2010 a 2017, totalizando 296 

firma/ano. Os resultados sugerem que as empresas politicamente conectadas são menos eficazes 

no gerenciamento da solvência dos fundos ou, segundo Kido, Petacchi e Weber (2012)  agem 

de forma intencional para justificar uma situação de stress financeiro da empresa. O ano anterior 

as eleições mostrou-se o período mais relevante de discricionariedade enquanto que o ano 

especifico do pleito eleitoral só tem influência na determinação das premissas atuariais 

financeiras em empresas politicamente conectadas e, assim como em Naughton, Petacchi e 

Weber (2015) o gestor atua para melhorar a solvência (diminuir o déficit) do fundo de pensão 

nestes períodos. A hipótese de que as empresas politicamente conectadas tem um ajuste 

incremental nas premissas atuariais em anos eleitorais apresentou resultados consistentes com 

a teoria sugerindo que este grupo de empresas gerencia de forma mais incisiva a redução do 

déficit atuarial em épocas de eleição.  

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

2.1.  Planos de Benefício Definido  

As Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), comumente chamada de 

Fundos de Pensão, atuam sob a forma de fundações de direito privado ou de sociedade civil e 

não possuem fins lucrativos. Sua principal função é administrar e operar planos de benefícios 

previdenciários criados por empresas (patrocinadores) para seus empregados (participantes). 

Os pontos que merecem atenção são: 

 Há três fontes de recursos nos fundos de pensão: a contribuição do empregado, a do 

patrocinador e a rentabilidade conseguida ao investir os ativos do fundo; 

 A saída de recurso se dá através do pagamento de despesa administrativa para custear o 

próprio funcionamento da EFPC e do pagamento dos benefícios devidos; 

 Conforme estatuto aprovado em assembleia, a EFPC poderá investir os ativos dos planos 

em 5 tipos de investimentos: renda fixa, renda variável, imóveis e empréstimos aos próprios 

empregados e outros. 

As EFPC podem gerenciar três tipos de planos de benefícios: contribuição definida 

(CD), contribuição variável (CV) e benefício definido (BD). No plano de benefício definido 

(BD) há o entendimento de que a entidade tem a obrigação de fornecer os benefícios pactuados 

aos atuais e aos ex-empregados de forma que o risco atuarial e o risco de investimento (de que 

os benefícios venham a custar mais do que o esperado) recaiam, substancialmente, sobre a 

entidade. Novy-Marx e Rauh (2009) definem que o propósito do fundo de pensão BD, no setor 

público, é entregar o valor contratualmente pré-especificado para os funcionários, com todos 

os contribuintes atuando como garantidores para eventuais insuficiências.   

Segundo Picconi (2006), as principais medidas de gerenciamento dos planos de pensão 

BD são: FS (do inglês funded status), o PBO (sigla em inglês de project benefit obligation que 

é o total das obrigações, presentes e futuras, trazidas a valor presente), o FVPA (fair value 

pension asset que é valor justo dos ativos do plano), a taxa de desconto (DR), a taxa de retorno 



esperado do ativo (ERR) e taxa de crescimento de salário (CR - compensation rate). Destaque 

para o conceito de situação financeira do plano (funded status) que é a diferença entre o valor 

justo dos ativos e as obrigações de benefício definido trazidas a valor presente (FS = FVPA – 

PBO). 

A maior dificuldade na contabilização deste tipo de plano por parte das empresas é 

definir premissas atuariais que de fato representem a dinâmica do patrocinador em relação a 

demografia futura de seus atuais e ex-empregados (rotatividade, mortalidade, sinistralidade, 

elegibilidade de benefícios etc) bem como a escolha de premissas financeiras (inflação, DR, 

ERR e CR) que façam jus aos cenários (macro e micro) econômicos.  

 

2.2. Evolução Normativa e Relevância das Informações Contábeis de Benefício Pós-

Emprego 

Napier (2009) fez uma retrospectiva histórica, a partir dos anos 70 dos princípios que 

norteiam a contabilidade dos benefícios pós-emprego.  

Assim como fez Coronado, Mitchell, Sharpe e Blake Nesbitt (2008), Napier (2009) fez 

críticas a prática de suavização do método do corredor e defende o disclosure como uma 

ferramenta para evitar surpresas indesejáveis. Suas palavras finais resumem bem a história da 

evolução da contabilidade de benefício pós-emprego: “Diga o que de fato isso representa” (em 

tradução livre). Nesse contexto, a linha do tempo da Figura 1 mostra que os órgãos 

normatizadores caminharam na direção apontada por Napier (2009).  

 

 
Figura 1. Linha do tempo com os principais marcos normativos da contabilidade de beneficio pós-emprego  

Nota: Elaborado pelo autor 

 

Foi com a adoção do SFAS 1581, a partir do exercício de 2006, que o cenário começou 

a mudar, desencadeando uma série de estudos após sua obrigatoriedade. Shin e Yu (2016) 

mostraram ganho na precificação dos analistas utilizando as informações dos planos BD ao 

comparar o período antes e após SFAS 158. Mitra e Hossain (2009) mostraram que existe uma 

relação negativa entre o valor das ações e a magnitude dos ajustes decorrentes da adoção desta 

norma. Em suma, as novas alterações fizeram com que a escolha das premissas atuariais pelos 

gestores, que até então era negligenciada pelo mercado, agora tenha que ser feita com mais 

cautela, pois diminuíram as possibilidades de discricionariedade (Li & Klumpes, 2013).  

 

2.3. Discricionariedade na Contabilidade dos Planos BD 

                                                           
1 Statement of Financial Accounting Standard (SFAS) 158 – Employers´ Accounting for Defined Benefit Pension 

and Other Postretirement Plans. 

 



Bergstresser, Rauh e Desai (2006), Picconi (2006), Coronado, Mitchell, Sharpe e Blake 

Nesbitt (2008), Shin e Yu (2014) apontam como principal razão dos analistas não incorporarem 

nas suas previsões todas as alterações nos planos de pensão BD a complexidade de 

entendimento dos cálculos atuariais. 

Gestores se utilizam dessa complexidade, das brechas de normatização e da própria 

dificuldade de prever todas as premissas atuariais com nível de exatidão razoável, para assumir 

premissas que melhor atendem seus interesses. Obviamente, estas escolhas nem sempre são as 

melhores para os beneficiários do plano. 

Caso o gestor queira maximizar a receita reconhecida na DRE ou diminuir o déficit 

atuarial reconhecido no BP, bastaria aumentar a ERR. Até 2012, se houvessem diferenças 

significativas entre o previsto e realizado (isto é, ganhos ou perdas atuariais), o reconhecimento 

poderia ser suavizado utilizando o método do corredor, tornando o artificio vantajoso aos 

gestores com interesses outros além de garantir a saúde financeira dos fundos (Bergstresser, 

Rauh, & Desai, 2006; Chaudhry, Au Yong, & Veld, 2017; Comprix & Muller, 2011; 

Stefanescu, Wang, Xie, & Yang, 2018).  

Análise similar pode ser feita sob a ótica do valor presente das obrigações atuariais 

(PBO, do inglês Projected Benefit Obligation). Porém, diferentemente do valor justo dos ativos 

do fundo (FVPA, do inglês Fair Value Pension Asset) que tinha apenas uma premissa atuarial 

financeira relevante, o PBO é afetado pela taxa de desconto, taxa de aumento salarial, e todas 

as premissas biométricas e demográficas.   

Bergstresser, Rauh e Desai (2006) trouxeram à tona os motivos de manipulação na taxa 

de retorno esperado dos ativos (ERR) que vão desde possibilidade fusão e aquisição até a 

bonificação com opções. Porém, não identificaram uma relação direta entre a alocação do ativo 

em equity (maior retorno) que justificasse a elevação da ERR.  

Os resultados de Rauh (2009) mostram que a escolha sobre o melhor portfólio de 

investimento dos ativos do fundo BD depende do risco de default do sponsor.  

Já Comprix e Muller (2011) sugerem um comportamento oportunista dos gestores, ao 

escolher tanto a ERR quanto a DR, sempre que eles desejavam fechar os planos de pensão BD, 

vender suas ações ou compensar resultados ruins de investimento. Segundo os autores, um dos 

motivos para fechamento do plano BD é a necessidade de reduzir gastos ou risco do sponsor. 

Para isso, numa tentativa de conseguir apoio dos empregados, eles deixavam o plano 

excessivamente oneroso à vista dos beneficiários. 

Li e Kumples (2013) apontaram o uso da ERR e da taxa de crescimento de salário como 

forma de gerenciar a alavancagem nas empresas do Reino Unido. Os gestores também 

apresentam ter maior incentivo a aumentar a DR quanto maior for o déficit do plano 

(underfunded status) (Fried & Davis-Friday, 2013). As hipóteses de Moral Hazard e risk-

shifting também estão presentes na literatura de fundos de pensão BD nos trabalhos 

desenvolvidos por Choy, Lin e Officer (2014) e de Klumpes, Whittington e Li (2009) ao 

analisarem os motivos para fechamento (freeze) e redução dos planos (curtailment). 

Rauh (2009) e An, Huang e Zhang (2013) investigaram os determinantes de risco na 

estratégia de investimento dos ativos dos fundos de pensão BD. Ambos trabalhos encontraram 

resultados consistentes com a hipótese de risk management, no qual o sponsor assume menos 

risco quanto mais alto for o risco de crédito da empresa (bankruptcy risk) e menor for nível de 

funding ratio. No entanto, An, Huang e Zhang (2013), ao analisarem uma sub-amostra formada 

por empresas com stress financeiro (situação de falência), com empresas que fecharam ou que 

converteram os fundos BD em CD, identificaram que o patrocinador alterou seu 

comportamento e passou a assumir maiores riscos em seus fundos de pensão, seguindo, neste 

caso, a hipótese de risk-shifting (Moral Hazard).  

Para Choy, Lin e Officer (2014), os fundos de pensão BD agem como “inside debt” 

protegendo os beneficiários enquanto o fundo está aberto mas, ao fechá-lo (freeze), o 



patrocinador aumenta substancialmente o investimento em ativos de risco.  

Na tese defendida por Kühl (2017), a Teoria dos Ciclos Políticos é empregada para 

justificar as flutuações na economia que se dão através de movimentos cíclicos em períodos 

pré-eleitorais e pós-eleitorais. Tais flutuações, que tendem a ser maiores quando existem 

incertezas sobre o resultado do pleito eleitoral, sugerem o descompromisso do governo com a 

atividade econômica e objetiva a maximização de votos do eleitorado. Segundo o mesmo autor, 

os governantes agem politicamente de forma a alterarem as variáveis econômicas que estejam 

ao seu alcance, com o intuito de aumentar a probabilidade de permanência no poder.  

Em relação ao plano BD do setor público o gerenciamento do funding status é 

relacionado a eleições (Kido, Petacchi & Weber, 2012), necessidade de aumento de impostos, 

corte de gastos ou previsão de aumento do custo de pessoal (Naughton, Petacchi & Weber, 

2015) ou mesmo à obrigatoriedade de cumprimento do orçamento público (Chaney, Copley, & 

Stone, 2002). A depender o stress financeiro do ente público, ele aumenta as receitas e diminui 

as despesas reconhecidas apenas agindo de forma oportunista, gerenciando as taxas de desconto 

ou as taxas de retorno esperado dos ativos. Outro incentivo dos governantes é melhorar a 

solvência do fundo próximo as eleições de forma a angariar boa repercussão pública. Novy-

Marx e Rauh (2009) mostraram que os Governos Estaduais americanos utilizam taxas de 

desconto bem mais elevadas que deveriam, subestimando o verdadeiro passivo atuarial. 

Estes resultados sugerem que o patrocinador adota a estratégia de investimento mais 

adequada para a situação financeira da empresa e não se preocupa em conseguir maiores taxas 

de retorno com foco em maximizar a renda do beneficiário ou diminuir a possibilidade de aporte 

adicional futuro. 

  

2.4. Desenvolvimento das Hipóteses 

Numa gestão eficiente dos fundos de pensão é esperado que os fatores que explicam a 

escolha das premissas atuariais financeiras sejam aqueles que caracterizam a própria gestão dos 

planos feita pelas EFPC e não eventos exógenos como eleição, mudança de norma, resultados 

e características da patrocinadora.  

Kido, Petacchi e Weber (2012) conseguiram mostrar que o Governo reconhece um 

menor déficit atuarial em anos de eleição principalmente se estão sofrendo com problema fiscal 

e orçamentário. A intuição que justifica esta discricionariedade, segundo os autores, é que cortar 

gastos ou aumentar impostos em ano eleitoral afetam a escolha dos eleitores. Novy-Marx e 

Rauh (2011) também mostram que o Governo usa taxa de desconto mais alta para trazer suas 

obrigações a valor presente causando um viés downward para o déficit dos planos BD. Observa-

se, portanto, que o Governo é um agente atuante na definição das premissas e, por conseguinte, 

no gerenciamento da solvência dos fundos de pensão públicos. Salienta-se, contudo, que essas 

pesquisas foram realizadas considerando o ambiente informacional e regulatório dos Estados 

Unidos, mais eficiente que o brasileiro, onde as empresas tem maior autonomia sem 

interferência governamental.  

Uma característica peculiar que existe no Brasil é que a agência reguladora da gestão 

dos fundos de pensão brasileiros, PREVIC, é mantida sob o escrutínio do próprio Governo 

Federal, já que o órgão é ligado diretamente no Ministério da Fazenda. Assim, os fundos de 

pensão controlados pelo Governo são fiscalizados, por conseguinte, pelo próprio Governo, 

fragilizando o sistema regulatório.  

Portanto, admite-se a hipótese de que empresas patrocinadoras de fundos de pensão com 

benefício definido, que são controladas pelo governo, direta ou indiretamente, gerenciam seus 

planos permitindo maior discricionariedade dos gestores destas empresas segundo interesses do 

próprio Governo.  

Além disso, pelos recentes casos de corrupção e gestão temerária dos fundos públicos, 

é razoável hipotetizar que o Governo Brasileiro gerencia os fundos com viés upward do déficit 



atuarial, ou seja, gerencia as premissas atuariais de forma a permitir-se uma situação crítica de 

insolvência para conseguir apelo popular para concessões de verba extra (Naughton, Petacchi 

& Weber, 2015). 

Ressalvados o nível de corrupção e de desenvolvimento econômico,  Faccio (2010) 

também mostrou que as empresas conectadas politicamente apresentaram desempenho inferior 

as empresas não conectadas. Assim, ao identificar empresas listadas na Bovespa, 

patrocinadoras de planos de benefício definido, e conectadas politicamente, é possível propor 

a seguinte hipótese: 

H1: Empresas patrocinadoras, politicamente conectadas, gerenciam as premissas 

atuariais no sentido de aumentar o déficit atuarial dos fundos de pensão. 

 O momento de eleição no Brasil é sempre um momento para o Governo “mostrar 

resultado”, melhorar resultados e concluir obras. Além disso, como os empregados são 

sensíveis a questões previdenciárias e de benefício pós-emprego, os resultados dos fundos de 

pensão influenciam as decisões de voto ou afetam a satisfação no trabalho (Kido, Petacchi & 

Weber, 2012). 

Além disso, as eleições brasileiras sempre são épocas de incertezas e riscos para todas 

as empresas. Kühl (2017) aborda a Teoria dos Ciclos Políticos para explicar a utilização de 

políticas públicas ou econômicas por parte dos governantes com a finalidade de conseguir a 

permanência no poder, demonstrando um comportamento “oportunista” dos governantes nestes 

períodos. A partir dessa Teoria, pode-se inferir que o governo manipula, no período anterior às 

eleições, variáveis econômicas, como por exemplo, a taxa de desemprego, taxa de juros e de 

inflação. 

Desta forma, considerando que as premissas atuariais são sensíveis às variáveis 

econômicas, hipotetiza-se que, em anos eleitorais, as empresas que possuem planos BD se 

protegem do risco político e se aproveitam das flutuações da taxa de inflação e de juros para 

gerenciar as premissas atuariais de modo a reduzir seu déficit atuarial. Assim, tem-se que: 

  H2a: Empresas patrocinadoras gerenciam as premissas atuariais no sentido de 

diminuir o déficit atuarial dos fundos de pensão em anos eleitorais. 

 

Empresas com conexão política estão sujeitas a maior escrutínio público com 

acompanhamento de imprensa, principalmente em períodos eleitorais. O fato da empresa estar 

conectada ao setor público pode ser um driver para impulsionar resultados nesta época, de 

forma que o gestor tenha incentivo extra de melhorar os resultados da empresa e dos fundos de 

pensão (Chaney, Faccio, & Parsley, 2011; Bradley, Pantzalis, & Yuan, 2016).  Assim; 

H2b: Empresas patrocinadoras, politicamente conectadas, gerenciam as premissas 

atuariais no sentido de ter uma redução marginalmente maior no déficit atuarial dos fundos 

de pensão em anos eleitorais. 

 

3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

3.1. Premissas do Modelo: Definição das Variáveis Dependentes 

Com o objetivo de capturar o viés de gerenciamento existente na definição da premissa 

atuarial escolhida pela empresa, Fried e Davis-Friday (2013) propuseram em seu trabalho a 

utilização da variável dependente como sendo a diferença da premissa atuarial (taxa de 

desconto) e seu benchmark (títulos do governo americano de alta qualidade “Moody's index of 

Aaa Corporate bond yields”), sob o argumento de que, desta forma, as mudanças na taxa de 

desconto estariam controladas por condições de mercado. 

Assim, definem-se as três principais variáveis dependentes deste trabalho da seguinte 

forma: 

a) 𝐷𝑑𝑒𝑠𝑐𝑖𝑡 = 𝐷𝑅𝑖𝑡 − 𝑘𝑒_𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑡 

b) 𝐷𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡 = 𝐸𝑅𝑅𝑖𝑡 − 𝐷𝐼 𝑡 



c) 𝐷𝑐𝑟𝑖𝑡 = 𝐶𝑅𝑖𝑡 − 𝐼𝑁𝑃𝐶 𝑡 

Onde 𝐷𝑅𝑖𝑡 é a taxa de desconto que a empresa i divulgou em notas explicativas as 

demonstrações contábeis no ano t; 𝐸𝑅𝑅𝑖𝑡 é a taxa de retorno esperada dos ativos do plano de 

pensão que a empresa i divulgou em notas explicativas as demonstrações contábeis no ano t; 

𝐷𝐼𝑡 é a taxa DI da CETIP2 acumulada referente ao ano t; 𝐶𝑅𝑖𝑡 é a taxa de crescimento de longo 

prazo esperado dos salários da empresa i divulgada em notas explicativas as demonstrações 

contábeis no ano t; 𝐼𝑁𝑃𝐶𝑡 é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor3 acumulado referente 

ao ano t. 𝑘𝑒_𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑖𝑡 é o custo do capital próprio da empresa i no ano t, calculado utilizando 

o CAPM ajustado4 ao risco Brasil.  

𝑘𝑒_𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑡 = 𝑅𝑓 + 𝛽. 𝑃𝑟ê𝑚𝑖𝑜 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 + 𝑅𝑖𝑠𝑐𝑜 𝐵𝑟𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑡 
Os órgãos regulamentadores exigem que as empresas divulguem a composição da 

carteira de investimentos dos ativos do fundo de pensão, informando o percentual investido em 

renda fixa, renda variável, imóveis, empréstimos e outros. Amir e Bernartzi (1998),  

Bergstresser, Rauh e  Desai (2006) e  Chuk (2013) analisaram a relação que existe entre a taxa 

de retorno esperada e as diferentes formas de alocação dos ativos do fundo de pensão. 

Adaptando o trabalho de Chuk (2013), a equação (1) objetiva explicar o retorno 

esperado dos ativos (ERR) através de suas alocações, divulgada em nota explicativa.  

    

𝐸𝑅𝑅𝑖,𝑡 =∝ +𝛽1𝐴𝑙𝑜𝑐𝑟𝑓𝑖𝑡
+ 𝛽2𝐴𝑙𝑜𝑐𝑟𝑣𝑖𝑡

+ 𝛽3𝐴𝑙𝑜𝑐𝑚𝑜𝑣𝑒𝑙𝑖𝑡
+ 𝛽4𝐴𝑙𝑜𝑐𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡

+

𝛽5𝐴𝑙𝑜𝑐𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡
+ 𝛽6𝐴𝑅𝑅𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑛𝑌𝐸𝐴𝑅14

𝑛=7 + ∑ 𝛽𝑛𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑧
𝑛=15 + 𝜀𝑖𝑡                      (1) 

 

An, Huang e Zhang (2013) mostraram que as empresas, a depender do o nível de 

sindicalização, do benefício tributário marginal e da necessidade de justificar contabilmente as 

premissas atuariais escolhidas, podem estar mais propensas a se expor ao risco na hora de 

investir os ativos do fundo. Desta forma, o termo do erro (𝜀𝑖𝑡) é a parcela do 𝐸𝑅𝑅𝑖,𝑡 não 

explicada puramente pela proporção de alocações dos ativos do fundo realizada pela empresa i 

ocorridas no ano t.   

Chuck (2013), utilizou a variável ERR_noexplicit como variável explicativa das 

mudanças na taxa de ERR. A intuição desta variável é propiciar um ganho do poder explicativo 

de Derrit controlando as demais variáveis de interesse deste efeito não explicado pela atuação 

dos gestores (que é a alocação dos ativos), portanto, é uma proxy para os incentivos não 

observáveis do gestor 

  

3.2. Modelos de Regressão 

Tomando como referência os trabalhos de Billings, O’Brien, Woods e Vencappa (2017), 

Doyle (2016), Chuk (2013) e Fried e Davis-Friday (2013) é possível construir um modelo de 

regressão com dados em painel (com efeito fixo de setor e de ano), com o objetivo examinar os 

fatores que explicam como as empresas gerenciam suas premissas atuariais financeiras 

(Ddescit, Derrit e Dcrit). Em particular, para responder as hipóteses da pesquisa pretende-se 

investigar se o fato da empresa ser politicamente conectada num determinado ano explica a 

premissa atuarial adotada por ela e se a ocorrência de eleições majoritárias para governador e 

presidente influenciam neste gerenciamento. 

Os fatores que influenciam a determinação do retorno esperados dos ativos são distintos, 

em sua maioria, daqueles que influenciam as premissas que impactam o lado das obrigações 

                                                           
2 Valores extraídos de http://estatisticas.cetip.com.br em agosto/2018.  
3 Valores extraídos de https://ww2.ibge.gov.br/ em agosto/2018.  
4 A taxa livre de risco e o prêmio de risco americano extraídos de http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/ 

 O risco Brasil é a média anual do EMBI+ extraído de http://www.ipeadata.gov.br/  

O Beta correlacionado com S&P500 extraído do Economática. Dados não tabulados. 

http://estatisticas.cetip.com.br/
https://ww2.ibge.gov.br/
http://pages.stern.nyu.edu/~adamodar/
http://www.ipeadata.gov.br/ExibeSerie.aspx?module=M&serid=40940


atuarias (Ddescit e Dcrit). Assim, propõe-se o modelo 3 para estimar especificamente a Derrit.   

 

𝑃𝑟𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑡 =∝ +𝛽1𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡+𝛽2𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡+𝛽3𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖,𝑡−1+𝛽5𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖,𝑡−1 +

𝛽6𝑃𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑂𝐿𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝐴𝐷𝐽𝑖𝑡 + 𝛽9𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 + 𝛽10𝐷𝑈𝑅𝑖𝑡 + 𝛽11𝐶𝑂𝑁𝑇𝑖𝑡 + 𝛽12𝑀𝐼𝑋𝑖𝑡 +
𝛽13𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡 + 𝛽14𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽15𝐴𝐿𝐴𝑉𝑖𝑡 + 𝛽16𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡 + 𝛽17𝐶𝑃𝐶33𝑡 + ∑ 𝛽𝑛𝑌𝐸𝐴𝑅𝑧

𝑛=18 +
∑ 𝛽𝑛𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑡

𝑛=𝑧+1                                                                                                                              (2)  

 

𝐷𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡 =∝ +𝛽1𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡+𝛽2𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡+𝛽3𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡 + 𝛽4𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖𝑡−1+𝛽5𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖,𝑡−1 +
𝛽6𝑃𝐼𝐸𝑖𝑡 + 𝛽7𝑆𝑂𝐿𝑉𝑖𝑡 + 𝛽8𝐸𝑅𝑅𝑛𝑜𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑡

+ 𝛽9𝑃𝐸𝑁𝑆𝐸𝑁𝑆𝑖𝑡 + 𝛽10𝑙𝑛𝐹𝑉𝑃𝐴𝑖𝑡 + 𝛽11𝐴𝑅𝑅𝑖𝑡 +

𝛽12𝐴𝑅𝑅𝑖𝑡−1 + 𝛽13𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛽14𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡 + ∑ 𝛽𝑛𝑌𝐸𝐴𝑅𝑧
𝑛=15 + ∑ 𝛽𝑛𝑆𝐸𝑇𝑂𝑅𝑡

𝑛=𝑧+1                  (3)     

 
TABELA 1: DEFINIÇÃO DAS VARIÁVEIS PARA OS MODELOS 1 A 3 

Variável Definição Obs. 

𝐸𝑅𝑅𝑖𝑡 Premissa atuarial do retorno esperado dos ativos do fundo 

de pensão no inicio do ano (= fim do ano anterior)  

Modelo 1 

(Chuk, 2013) 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑟𝑓𝑖𝑡
 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑟𝑣𝑖𝑡
 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑚𝑜𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑡
 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡 𝑖𝑡
 

𝐴𝑙𝑜𝑐𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡
 

É o % do ativo do fundo BD alocado em:  

- Renda fixa 

- Renda variável 

- Imóveis 

- Empréstimos aos beneficiários do próprio fundo 

 -Outros 

Modelo 1 

(Chuk, 2013) 

 

Obs: A soma das 

alocações é igual a 1 

𝐴𝑅𝑅𝑖𝑡 = 𝑅𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠 𝐹𝑉𝑃𝐴𝑡−1⁄  

Quando não informado pela empresa, calculado como: 

 = (𝑅𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡 𝑎𝑡𝑢𝑎𝑟𝑖𝑎𝑙 +  𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜𝑠) 𝐹𝑉𝑃𝐴𝑡−1⁄  

Modelos 1 e 3 

(Chuk, 2013) 

Ddescit 

Derrit 

Dcrit 
 

= 𝐷𝑅𝑖𝑡 − 𝑘𝑒_𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜 𝑖𝑡 

= 𝐸𝑅𝑅𝑖𝑡 − 𝐷𝐼 𝑡 

= 𝐶𝑅𝑖𝑡 − 𝐼𝑁𝑃𝐶 𝑡 
São premissas atuariais financeiras informadas pelas 

empresas em nota explicativa, subtraídas dos respectivos 

benchmarks.  

Onde DR (Discount Rate = taxa de desconto); ERR 

(Expected Rate of Return = taxa esperada de retorno); CR 

(Compensation Rate = crescimento salarial)   

 

 

Modelos 2 a 3 

 

(Ver seção 3.1) 

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡  Variável dummy = 1 em ano de eleição e 0 caso contrário 

Eleição em 2010 e 2014 

Modelos 2 a 3 

Kido, Petacchi e Weber, 

2012; Naughton, Petacchi 

e Weber, 2015 

𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡  Variável dummy = 1 se governo detiver o controle da 

empresa i no ano t, e 0 caso contrário 

Modelos 2 a 3 

 

𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖𝑡  Variável para capturar o efeito incremental de ser uma 

empresa conectada em ano de eleição 

Modelos 2 a 3 

 

𝑒𝑙𝑒𝑐𝑖,𝑡−1 Variável dummy defasada de elect. Será igual a 1 nos anos 

anteriores a eleição e 0 caso contrário 

Modelos 2 a 3 

𝑒𝑙𝑒𝑐. 𝑐𝑜𝑛𝑒𝑐𝑡𝑖,𝑡−1 Variável para capturar o efeito incremental de ser uma 

empresa conectada no ano anterior a eleição 

Modelos 2 a 3 

 

𝑃𝐼𝐸𝑖𝑡  Do inglês, Pension Income Effect 

= (𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛. 𝐷𝑅𝐸 + 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑜𝑛. 𝐷𝑅𝐴) 𝑃𝐿𝑡⁄  

Modelos 2 a 3 

Billings, O’Brien, Woods 

e Vencappa, 2017 

𝑆𝑂𝐿𝑉𝑖𝑡  =
𝐹𝑉𝑃𝐴𝑡−𝑃𝐵𝑂𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
=

𝐹𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
  Modelos 2 a 3   Byrne, 

Clacher, Hillier e 

Hodgson, 2013;  Fried and 

Davis-Friday, 2013 

𝐴𝐷𝐽𝑖𝑡  É a diferença entre o FS e o valor que foi divulgado 

(disclosured) no BP 

=
𝐹𝑢𝑛𝑑𝑒𝑑 𝑆𝑡𝑎𝑡𝑢𝑠−𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝐿𝑖𝑞 𝑅𝑒𝑐𝑜𝑛.

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡
   

Modelo 2 

Fried and Davis-Friday, 

2013 



𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑔𝑖𝑡 
=

𝐹𝑉𝑃𝐴𝑡

𝑃𝐵𝑂𝑡

 
Modelo 2 

Chaudhry et. al., 2017; 

Chuk, 2013 

𝐷𝑈𝑅𝑖𝑡  Proxy para a Duration da obrigação (PBO) 

=
𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖ç𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡

𝐶𝑢𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑒𝑟𝑣. 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑛𝑡𝑒𝑡 + 𝐷𝑒𝑠𝑝 𝑐𝑜𝑚 𝑗𝑢𝑟𝑜𝑠𝑡

 

Modelo 2 

Fried and Davis-Friday, 

2013 

𝐶𝑂𝑁𝑇𝑖𝑡  
=

𝐶𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑖çõ𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑙𝑎 𝑓𝑖𝑟𝑚𝑎𝑡

𝑃𝐵𝑂𝑡−1

 
Modelo 2 

Fried and Davis-Friday, 

2013 

𝑀𝐼𝑋𝑖𝑡  =
% 𝑎𝑙𝑜𝑐_𝑅𝑉𝑡

%𝑎𝑙𝑜𝑐_𝑅𝐹𝑡
 , proxy para maior assunção de risco Modelo 2 

Chuk, 2013 

𝑆𝐼𝑍𝐸𝑖𝑡  = ln (𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡) Modelo 2 

Fried and Davis-Friday, 

2013 

𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 
=

𝑙𝑢𝑐𝑟𝑜 𝑙𝑖𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡

 
Modelos 2 a 3 

Fried and Davis-Friday, 

2013 

𝐴𝐿𝐴𝑉𝑖𝑡 
=

𝐸𝑥𝑖𝑔𝑖𝑣𝑒𝑙𝑡

𝐴𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝑡

 
Modelo 2  

Fried and Davis-Friday, 

2013 

𝐵𝐼𝐺4𝑖𝑡  Variável dummy = 1 se a empresa i é auditada por Big4 no 

ano t e 0 caso contrário. 

Proxy para governaça corporativa. 

Modelos 2 a 3 

𝐶𝑃𝐶33𝑡 Variável dummy = 1 se o ano t ≥ 2013 e 0 caso contrário. 

A partir de 2013, a adoção do CPC33 (r1) tornou-se 

obrigatória. 

Modelos 2 e 3 

 

𝐸𝑅𝑅_𝑛𝑜𝑒𝑥𝑝𝑙𝑖𝑐𝑡𝑖𝑡  Ver seção 3.2 

É o erro estimado da regressão (1). 

Modelo 3 

Chuk, 2013 

𝑃𝐸𝑁𝑆𝐸𝑁𝑆𝑖𝑡  Do Inglês, Pension Sensitivity 

= ln (
𝐹𝑉𝑃𝐴𝑡−1

𝐿𝑎𝑖𝑟𝑡

)
2

 

Modelo 3 

Comprix e Muller, 

2011;Doyle, 2016 

𝑙𝑛𝐹𝑉𝑃𝐴𝑖𝑡  = ln (𝐹𝑉𝑃𝐴𝑡) Modelo 3 

Comprix e Muller, 

2011;Doyle, 2016 

𝐴𝑅𝑅𝑖𝑡−1 Variável defasada de ARRit Modelo 3 

Doyle, 2016 

 
3.3. Coleta De Dados E Seleção de Amostra 

A Tabela 1 traz o levantamento da base de dados para esta pesquisa foi à base de hand-

colected data. Foi necessário coletar as informações individualmente nas notas explicativas das 

empresas5. Porém, vale o destaque para um trabalho prévio de mapeamento dos patrocinadores 

cadastrados no banco de dados PREVIC e cujo CNPJ coincide com o CNPJ da empresa 

principal cadastrada na CVM.

                                                           
5 As informações dos benefícios definidos pós-emprego foram coletadas nos relatórios financeiros de cada 

empresa, por meio do link: http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-avista-e-derivativos/renda-

variavel/empresas-listadas.htm.  

http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-avista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm
http://www.bmfbovespa.com.br/pt_br/produtos/listados-avista-e-derivativos/renda-variavel/empresas-listadas.htm


TABELA 2: PROCEDIMENTO DE SELEÇÂO DE AMOSTRA 

Fonte 
Observações 

(firmas/ano) 

Observações firmas/ano entre 2010 e 2017, com informações suficientes para elaborar a 

contabilidade do fundo de pensão, de empresas listadas na Bovespa que seja 

PATROCINADORA de planos de benefício definido.  

456 

Menos  

Observações empresas/ano entre 2010 e 2017, com informações insuficientes para calcular 

a variável dependente e as independentes do modelo (missing values) 
(144) 

Patrimônio Líquido negativo ou FVPA negativo  (16) 

Observações firmas/ano usadas para estimar o modelo 296 

Número de observações por ano  

2010 31 

2011 37 

2012 37 

2013 36 

2014 38 

2015 37 

2016 40 

2017 40 

Total 296 

Número de observações divididas por setor (classificação Economática) por ano 

SETOR  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total 

Alimentos 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Energia Elétrica 9 11 10 10 11 11 13 14 89 

Finanças e Seguros 3 5 5 5 5 5 7 6 41 

Mineração 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

Minerais não Metal 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Outros 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Petróleo e Gas 2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Química 2 2 1 1 2 2 1 2 13 

Siderur & Metalur 3 3 3 3 3 3 3 3 24 

Telecomunicações 2 3 3 3 2 2 2 2 19 

Textil 1 1 2 2 2 1 1 1 11 

Veiculos e peças 2 3 4 3 4 4 4 3 27 

 31 37 37 36 38 37 40 40 296 
 

 

Baseado na Teoria das Conexões Políticas e no trabalho de Macedo,  Silva e Machado 

(2015), a amostra foi dividida em dois subgrupos: a) empresas patrocinadoras que possuem 

conexões politicas com o Governo e b) empresas patrocinadoras que não possuem conexões 

políticas com o Governo. 

Faccio (2010) e Chaney, Faccio e Parsley (2011) consideram que, para ter conexão 

política, a empresa precisaria ter no seu quadro de acionistas com, no mínimo, 10% do capital 

votante, alguém do congresso ou que, pelo menos, seja muito próximo a partidos e políticos 

influentes. Nesta pesquisa adotou o critério de controle, ou seja, empresas conectadas 

politicamente são controladas pelo governo ou por qualquer outra organização ligada ao 

governo. 

A classificação utilizada é distinta da feita pelo Economática. Por exemplo, Vale S.A, 

no Economática é classificada como privada, no entanto, neste trabalho ela é classificada como 

conectada politicamente já que o acionista controlador é a empresa LITTEL que, por sua vez, 

é controlada pelos fundos de pensão PETROS e PREVI, que são fundos de pensão controlados 

essencialmente pelo Governo.   

 

 

 

 



Tipos de Conexão Política  
Critério utilizado para 

Conectit = 1 

Explícita Governo e suas organizações como acionistas da empresa Governo detém controle da 

empresa (maioria do capital 

votante ou acordo de 

acionistas) 
Implícita 

Participação em empresas através de estrutura piramidal, ou 

seja, o Governo é sócio de uma empresa e essa é 

proprietária/sócia de outra. 

Figura 2. Formas de conexão política e o critério utilizado para classificar as empresas patrocinadoras 

Fonte: Macedo,  Silva e Machado (2015) 

Nota: Adaptado pelo autor  

 

4. ANÁLISE DOS RESULTADOS 

4.1. Estatística Descritiva  

Na análise da TABELA 3 observa-se que as três premissas atuariais são, na média, 

maiores que os respectivos benchmarks. À princípio, poderia indicar algum downward da 

solvência dos fundos, mas tanta a variável SOLVit quanto Fundingit indicam que, na média, as 

obrigações a valor presente são maiores que o valor presente dos ativos.  

Nas palavras de Brown e Pennacchi (2016, p.7) “a taxa de desconto apropriada para 

trazer o déficit a valor presente é a taxa livre de risco, mesmo que as obrigações tenham um 

risco intrínseco” (em tradução livre). Porém, a média da variável Ddescit é cerca de 2% maior 

que o custo de capital próprio (benchmark utilizado) que, por definição, já tem um prêmio de 

risco associado a ela. Esse resultado é um indicativo que as empresas patrocinadoras estão 

utilizando, na média, taxas de desconto maiores que a indicada no próprio CPC033.       

Na TABELA 4, observa-se que as variáveis dependentes são diferentes, na média, entre 

os dois subgrupos, o que sugere o tratamento distinto dado as premissas a depender do ambiente 

de controle político ao qual a empresa está sujeita.  Empresas conectadas politicamente adotam 

taxas de desconto mais elevadas, na média, o que tenderia a um gerenciamento para obter 

déficits atuariais menores. Embora Wilcox e Brown (2009) defendam a utilização de taxas de 

desconto risk-free default, eles argumentam que o poder de tributar dos Governos proporciona 

uma visão de longo prazo dos fundos por ele controlado e que, desta forma, incentiva o Governo 

a adotar taxas atuariais maiores (com risco embutido) para suportar o risco de mercado e todo 

o ciclo de negócios do patrocinador. 

 
TABELA 3: ESTATÍSTICA DESCRITIVA 

  
N Média 

Desvio 

Padrão 
Mín P10 P50 P90 Máx 

Ddrit 296 0,021 0,028 -0,047 -0,024 0,026 0,052 0,069 

Derrit 296 0,001 0,025 -0,071 -0,030 0,001 0,036 0,044 

Dcrit 296 0,002 0,024 -0,058 -0,035 0,005 0,032 0,051 

Elecit 296 0,233 0,424 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 

Conectit 296 0,405 0,492 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 

Elecit-1 296 0,250 0,434 0,000 0,000 0,000 1,000 1,000 

CONTROLES         

Definição das variáveis conforme Tabela 1. Todas as variáveis foram winsorizadas a 2,5% bicaudal. 

 

Em relação a taxa de retorno esperado dos ativos (Derrit), considerando os dados da 

amostra inteira (Tabela 3), ela é praticamente igual a taxa CDI utilizada como benchmark, o 

que sugere que, na média, os ativos não são alocados em investimentos de risco. No entanto, 

ao separar a amostra (Tabela 4), o teste de média indica que as empresas com conexão política 

tem Derrit positiva (negativa para o outro subgrupo). A Derrit impacta diretamente na receita 

da empresa e uma parte da diferença da taxa entre os subgrupos pode ser explicada pela variável 

Pensensit. Essa variável capta o quanto do retorno esperado dos ativos dos fundos impacta no 

Lair das empresas. Mesmo com Derrit mais alta, empresas com conexão política são menos 

solventes (fundos mais deficitários).  



Outra explicação para a adoção de premissas diferentes entre estas empresas é o 

incentivo ao problema de Moral-Hazard. Pennacchi e Rastad, (2011) intitularam este problema 

de “arbitragem contábil”, ou seja, um fundo de pensão tem incentivo a contrair mais risco nos 

investimentos (maior Derrit) para justificar a adoção de taxas de desconto (Ddescit) maiores, e 

assim reduzirem seus déficits atuariais. 

 
TABELA 4: TESTE DE DIFERENÇA DE MÉDIA NOS SUBGRUPOS DE PATROCINADORES 

Patrocinador 

Politicamente Não 

Conectado 

(N=176) 

Politicamente 

Conectado 

(N=120) 

Teste de diferença 

  Média Média t test Desvio Padrão 

Painel A: Premissas atuariais (variáveis dependentes) 

Ddrt 0,018 0,026 ** (0,0033) 

Derrt -0,003 0,007 *** (0,0028) 

Dcrt -0,002 0,006 *** (0,0029) 

Painel B: Variáveis independentes 

SOLVit -0,005 -0,026 *** (0,0049) 

DURit 0,120 0,050 *** (0,0133) 

MIXit 0,191 0,345 *** (0,0510) 

Pensensit -1,138 2,249 *** (0,337) 

lnFVPAit 13,080 15,450 *** (0,227) 

Painel C: Variáveis de controle da empresa patrocinadora 

SIZEit 16,700 17,630 *** (0,197) 

ALAVit 0,306 0,371 ** (0,0323) 

ROAit 0,052 0,023 *** (0,0063) 

O teste t mede a diferença de média entre as amostras e assume variâncias diferentes entre os dois grupos. Definição 

das variáveis conforme Tabela 1. As variáveis não significativas não foram tabuladas. 

 

4.2. Resultados dos Modelos: Premissas Atuariais Financeiras 

A TABELA 5 presenta os resultados das estimativas dos modelos 2 e 3, considerando 

os dados organizados em painel, com efeito fixo, controlado por tempo e setor. 

Os resultados sugerem que não é possível rejeitar a hipótese H1 de que as empresas 

brasileiras conectadas politicamente gerenciam as premissas atuariais de modo a aumentar o 

déficit de seus fundos de pensão BD e também corrobora com os resultados das pesquisas de 

Begley, Chamberlain, Yang e Zhang (2015), Comprix e Muller (2011); Klumpes, Whittington 

e Li (2009) e Stefanescu, Wang, Xie e Yang (2018). 

A variável Elecit foi significativa apenas a taxa de retorno esperado dos ativos. A Elecit-

1, embora significativa nos três modelos, apresentou sinal contrário a expectativa para a taxa de 

desconto e a taxa de crescimento salarial. O fato de Elecit-1  também ter um nível importante de 

significância sugere que os gestores das empresas já começam a gerir os números divulgados 

de benefício pós-emprego desde o ano anterior às eleições.  

A variável Conectit * Elec , que separa o efeitos das eleições apenas no sub grupo de 

empresas conectadas politicamente, foi significativa. Este resultado sugere que, embora as 

eleições não sejam um fator decisivo para todas as empresas, pelo menos para este grupo, 

mostra-se uma época importante para apresentar números que agradem os eleitores. Desta 

forma, não é possível rejeitar a hipótese H2b. 

No entanto, a análise anterior pressupõe que as três premissas financeiras são 

independentes entre si, ou seja, as empresas as definem isoladamente, sem influência de uma 

premissa sobre a outra.



TABELA 5: ESTIMAÇÃO DOS MODELOS 2 E 3 EM DADOS EM PAINEL 

    Ddrt Dcrt Derrt 

Variável 
Sinal 

Esperado 
Coef. t-stat Coef. t-stat Coef. t-stat 

Elect (+) / (-) / (+) 0,002 (0,46) -0,002 (-0,83) 0,048*** (37,02) 

Conect (-) / (+) / (-) -0,042*** (-4.02) 0,03*** (4,97) 0,001 (0,94) 

Conect*Elect (+) / (-) / (+) 0,009** (2,41) 0,000 (-0,11) 0,002* (1,74) 

Elect-1 (+) / (-) / (+) -0,032*** (-6,60) 0,078*** (35,20) 0,027*** (16,45) 

Conect*Elect-1 (+) / (-) / (+) 0,006 (1,23) 0,000 (0,23) 0,001 (0,97) 

CONTROLES         

Firmas-ano 296  296  296  

R2 0,56  0,893  0,976  

Efeito Fixo Setor SIM  SIM  SIM  

Efeito Fixo Ano SIM   SIM   SIM   

Regressão estimada com erro robusto, clusterizado por empresa. Todas as variáveis foram winsorizadas a 2,5% 

bicaudal. . Os símbolos “***”, “**” e “*” indicam que o coeficiente é significante ao nível de 1%, 5% e 10% 

Definição das variáveis conforme Tabela 1. Controles descritos nos modelos 2 e 3. 

 

 Billings, O’Brien, Woods e Vencappa (2017) argumentam que as premissas podem ser 

definidas em conjunto e, desta forma, haver algum correlação entre elas. Embora ele defenda 

que os modelos empíricos estejam bem especificados, eles sugerem utilizar o método 

econométrico não mais com dados em painel, mas em SUR (Seemingly Unrelated Regression). 

Este método pressupõe que as variáveis independentes das regressões estão correlacionadas 

através dos seus termos de erro. Os resultados não tabulados em SUR foram parcialmente 

divergentes aos da regressão em dados em painel. Asthana (1999) e Chaudry et al. (2017) 

colocam como possível explicação o problema endogeneidade entre as variáveis dependentes 

quando definidas simultaneamente. 

Uma forma de eliminar a possível endogeneidade é a utilização de variável instrumental. 

Chuk (2013) propôs estimar a taxa de desconto instrumentalizando o retorno esperado dos 

ativos (ERR) como a proporção das alocações dos ativos. A TABELA 6, apresenta os resultados 

para da regressão de Ddrt nos instrumentos de Derrt. 

 
TABELA 6: ESTIMAÇÃO UTILIZANDO VARIÁVEL INSTRUMENTAL 

Variável instrumentalizada: 𝐷𝑒𝑟𝑟𝑖𝑡  

Instrumentos:  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑟𝑓𝑖𝑡
  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑟𝑣𝑖𝑡

  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑚𝑜𝑣𝑒𝑙 𝑖𝑡
  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑒𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑡𝑖𝑡

  𝐴𝑙𝑜𝑐𝑜𝑢𝑡𝑟𝑜𝑖𝑡
      

    Taxa de Desconto (Ddesc) 

Variável Sinal Esperado Coef. z-stat 

Derrt ( + ) 1,072*** (3,43) 

Elect ( + ) -0,008 (-1,49) 

Conect ( - ) -0,025** (-2,28) 

Conect*Elect ( + ) 0,009* (1,64) 

Elect-1 ( + ) -0,033*** (-3,37) 

Conect*Elect-1 ( + ) 0,004 (0,76) 

CONTROLES    

Firmas-ano 296  

R2 0,3299  

Efeito Fixo Setor SIM  

Efeito Fixo Ano SIM   

Regressão estimada com erro robusto, clusterizado por empresa. Definição das variáveis conforme Tabela 1.   

Os controles utilizados estão definidos no modelo 2. Todas as variáveis foram winsorizadas a 2,5% bicaudal. Os 

símbolos “***”, “**” e “*” indicam que o coeficiente é significante ao nível de 1%, 5% e 10%. Realizado teste de 

sobreidentificação (Sargan statistics, p-valor=0,1925). 

 

Os resultados estão muito próximos daqueles encontrados considerando as premissas 

como independentes (Tabela 5), portanto, não é possível rejeitar as hipóteses H1 e H2b. 

Novamente, as eleições só tem se mostrado significativa para as empresas politicamente 



conectadas. 

Observa-se que Derrt foi significativa e positiva indicando que as duas premissas são 

geridas em conjunto para o mesmo resultado pretendido, ou seja, as duas aumentam ou as duas 

diminuem o déficit atuarial. Não parece ter o efeito de compensação.   

 

4.3. Análise de Robustez 

Finalmente, Fried e Davis-Fried (2013) propuseram um teste de robustez para o modelo. 

Seguindo a mesma linha de pesquisa, foi elaborado duas novas variáveis dependentes: 

𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒_𝐷𝑅𝑡 = 𝐷𝑅𝑡 − 𝐷𝑅𝑡−1 e 𝐶ℎ𝑎𝑛𝑔𝑒_𝐶𝑅𝑡 = 𝐶𝑅𝑡 − 𝐶𝑅𝑡−1, onde DR (discount rate) é a 

taxa de desconto e CR (compensation rate) é o crescimento salarial. 

Ou seja, a intuição é medir os fatores da mudança das premissas atuariais de um ano 

para outros. O modelo estará bem especificado se estes fatores forem os mesmo fatores que 

explicaram as variáveis Ddrt e Dcrt.  

Dois pontos merecem atenção em relação aos resultados apresentados na TABELA . Ao 

utilizar como variável dependente a mudança (change) da premissa atuarial de um ano para 

outro, o problema da endogeneidade é resolvido e, assim, é possível se utilizar como regressor 

as outras premissa atuariais. Ao invés de utilizar Derrt como variável independente, propôs-se 

utilizar a ERR_noexplicit pois o interesse é obter o resultado controlado pela atuação do gestor 

que não possa ser explicada de um ano para outro. Logo, essa variável captura o comportamento 

que não é observável (Chuk, 2013). 

Os resultados indicam a prevalência da discricionariedade do gestor na mudança da taxa 

de desconto em relação a mudança na premissa de crescimento salarial. A mudança da taxa de 

desconto explica a mudança na taxa de crescimento salarial, mas o contrário não acontece. 

 
TABELA 7: ESTIMAÇÃO DO MODELO PARA ANÁLISE DE ROBUSTEZ  

    Change_DRt Change_CRt 

Variável 
Sinal 

Esperado 
Coef. t-stat Coef. t-stat 

ERR_noexplicit ? 0,184 1,37 0,0602 1,63 

CR (+) 0,100 1,23 - - 

DR (+) - - 0,107** 2,46 

Elecit (+) / (-) 0,009** 2,45 -0,003 -1,38 

Conectit (-) -0,0053 -0,73 0,002 0,55 

Conect*Elect (+) 0,007** 2,49 0,001 0,2 

Elecit-1 (+) / (-) -0,023*** -11,0 -0,001 -0,61 

Conect*Elect-1 (+) 0,005** 2,1 -0,003 -0,95 

CONTROLES      

Firmas-ano 296  296  

R2 0,647  0,174  

Efeito Fixo Setor SIM  SIM  

Efeito Fixo Ano SIM   SIM   

Regressão estimada com erro robusto, clusterizado por empresa. Os controles estão definidos nos modelo 2. 

Definição das variáveis conforme Tabela 1. Todas as variáveis foram winsorizadas a 2,5% bicaudal. Os símbolos 

“***”, “**” e “*” indicam que o coeficiente é significante ao nível de 1%, 5% e 10% 

 

A variável Conectit embora não tenha sido significativa, apresentou sinal conforme 

esperado. Novamente o pleito eleitoral surge como um momento importante na mudança das 

premissas atuariais, sugerindo que os gestores tendem a melhorar o déficit atuarial e que a 

redução deste déficit é ainda mais acentuada em empresas que possuem conexão política. 

Ao analisar os fatores que influenciam as mudanças nas premissas, pela primeira vez 

nota-se a significância da interação Conect*Elect-1. Mesmo que no ano anterior a eleição o sinal 

tenha sido contrário ao esperado, a interação apresentou sinal positivo, sugerindo que a 

influência das conexões políticas para mudar a taxa de desconto.  

 



5. CONCLUSÃO 

Esta pesquisa tem por objetivo investigar quais fatores as empresas listadas na bolsa, 

conectadas politicamente, se utilizam para gerir seus planos de benefício definido, 

especificamente nos determinantes das três premissas atuariais financeiras: taxa de desconto 

(DR, do inglês Discount Rate), retorno esperado do ativo (ERR, do inglês Expected Rate of 

Return) e taxa de crescimento salarial (CR, do inglês Compensation Rate).  

As análises empíricas foram feitas com uma amostra de 296 firmas/ano, no período de 

2010 a 2017. Os resultados sugerem que as empresas com conexão politica são menos eficazes 

no gerenciamento dos fundos ou, de acordo com Kido, Petacchi e Weber (2012)  agem de forma 

intencional para justificar uma situação de stress financeiro da empresa. Esse resultado está em 

linha com Faccio (2010) que encontrou resultados que mostraram que este grupo de empresas 

é menos eficiente.  

Por outro lado, as eleições só tem influência na determinação das premissas atuariais 

financeiras em empresas politicamente conectadas e, assim como em Naughton, Petacchi e 

Weber (2015) o gestor atua para melhorar a solvência (diminuir o déficit) do fundo de pensão 

nestes períodos. A hipótese de que as empresas politicamente conectadas tem um ajuste 

incremental nas premissas atuariais em anos eleitorais apresentou resultados consistentes com 

a teoria sugerindo que este grupo de empresas gerencia de forma mais incisiva a redução do 

déficit atuarial em épocas de eleição.  

Embora os resultados não tenham indicado que o pleito eleitoral tenha influência direta 

nas empresas que reconheceram benefício pós-emprego com característica de BD, o mesmo 

não se pode dizer em relação ao ano anterior às eleições. Este fato se justifica, pois, as premissas 

atuarias aqui consideradas são influenciadas pela perspectiva futura da taxa de inflação e de 

juros (Selic). Cabe ressalvar que o sentido do gerenciamento das premissas no ano anterior ao 

de eleição foi contrário ao que se esperava, ou seja, os gestores aumentam o déficit atuarial. 

Uma possível explicação seria, de acordo com Faccio (2010), os níveis de corrupção elevados 

no Brasil, neste período, que aumentaria os “benefícios” que a conexão política traria para a 

empresa /gestor, resultando, assim, numa variável com mesma direção de Conectit.  

O viés político é custoso para quem paga tributo e para os beneficiários dos planos de 

pensão de benefício definido (Bradley, Pantzalis e Yuan, 2016). Os resultados desta pesquisa 

trás à tona a necessidade de políticas públicas e regulamentação mais eficiente na contabilidade 

de pós-emprego para proteção dos beneficiários. Vê-se que as normas contábeis nesta área, 

embora estejam em constante evolução, deixam espaço para discricionariedade dos gestores 

que tem maior conexão com organizações políticas. 
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